
Program sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ERDE), Instrument za predpristopno pomoč (IPA) in Evropski 
sosedski instrument (ENI).
ERDE: 2169200, IPA: 0, ENI: 0, DTP1-1248-2.2     

Kaj je
Iron-Age-Danube?

Projekt »Iron-Age-Danube« je del evropskega trans-
nacionalnega programa Podonavje, Združuje 
enajst projektnih in osem pridruženih partnerjev iz 
Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije. 

S projektom spodbujamo raziskovanje, varstvo in S projektom spodbujamo raziskovanje, varstvo in 
trajnostno rabo najpomembnejših železnodobnih 
mikroregij v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, 
Madžarskem in Slovaškem. 
S pomočjo arheoloških taborov omogočamo razvoj S pomočjo arheoloških taborov omogočamo razvoj 
in povezovanje novih raziskovalnih metod ter pro-
mocijo in spodbujanje turističnega potenciala žele-
znodobne kulturne dediščine.

V letu 2018 poteka arheološki tabor v Sloveniji 
med marcem in junijem, septembra pa na 
Madžarskem.

Kontakt in informacije

ana.inkret@zvkds.si
manca.vinazza@ff.uni-lj.si

Sledite nam! 

Sobota, 16. junij 2018 
Poletna muzejska noč
Keramična delavnica za odrasle z lončarjem 
Igorjem Bahorjem in vodeni nočni ogled 
arheološkega najdišča (gomil) v Botaničnem vrtu.
Botanični vrt Univerze v Mariboru, Pivola, Botanični vrt Univerze v Mariboru, Pivola, 90a, 
Hoče. 
Prijava na delavnico: ana.inkret@zvkds.si.

Ponedeljek, 18. junij 2018
(T)ura železne dobe - najdišče Poštela. 
Raziskovalna delavnica na arheološkem najdišču, 
namenjena osnovnošolcem. 
Več informacij za zunanje skupine: Več informacij za zunanje skupine: 
ana.inkret@zvkds.si.
Zbirno mesto: Pri Habakuku 110 (Maribor) 
ob 10. uri.

Petek in sobota, 22. in 23. junij 2018
Fužinarski dnevi
Predavanja in prikaz taljenja železove rude.
Stara Fužina, Bohinj.  Stara Fužina, Bohinj.  

Od petka do srede, 22. do 26. junij 2018
Arheološki peskovnik na Art kampu - delavnice 
za otroke (Festival Lent). 
Mestni park, Maribor, vsak dan med 12. in 
16. uro. 

Petek, 29. junij 2018
Zaključek slovenskega arheološkega tabora.Zaključek slovenskega arheološkega tabora. 
Pokrajinski muzej Maribor (Grajska ulica 2, 
Maribor). 
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Petek, 9. marec 2018
Odprtje Arheološkega taboraOdprtje Arheološkega tabora Slovenija s 
pozdravnimi nagovori, predavanjem akad. zasl. 
prof. dr. Bibe Teržan, »Knegije ali služabnice v 
starejši železni dobi na Dolenjskem«, z obiskom 
knežjega para in s pogostitvijo z železnodobnim 
pridihom.
Dolenjski muzej Novo mesto ob Dolenjski muzej Novo mesto ob 18. uri (Muzejska 
ulica 7, Novo mesto).

Torek, 20. marec in četrtek, 
29. marec 2018
Dan odprtih vrat na arheološkem najdišču 
Cvinger pri Dolenjskih Toplicah. 
Ogled raziskav in strokovno vodstvo po najdišču.
Zbirno mesto pred Osnovno šolo Dolenjske Zbirno mesto pred Osnovno šolo Dolenjske 
Toplice, ob 10. in 14. uri. 

Četrtek in petek, 5. in 6. april 2018
»Varuhi kontekstov«. K bolj odgovorni rabi 
evropskih arheoloških virov.
Mednarodno strokovno srečanje (v sodelovanju s Mednarodno strokovno srečanje (v sodelovanju s 
Slovenskim arheološkim društvom in z Evropskim 
arheološkim združenjem - EAA). 
Narodni muzej Slovenije, Maistrova 1, Ljubljana. 

April 2018
(T)ura železne dobe - najdišče Cvinger. 
Raziskovalna delavnica na arheološkem najdišču, 
namenjena osnovnošolcem. 
Več informacij za zunanje skupine: 
ana.inkret@zvkds.si.
Zbirno mesto: OŠ Dolenjske Toplice (Pionirska Zbirno mesto: OŠ Dolenjske Toplice (Pionirska 
cesta 8350 ,35 Dolenjske Toplice) ob 10. uri.

Četrtek, 12. april 2018
Otvoritev vitrine meseca 
Cvinger in železnodobno železarstvo.
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani (Zavetiška 5, Ljubljana) ob 
12. uri.

Sobota in nedelja, 12. in 13. maj 2018
Delavnica za otroke 
Železnodobno ustvarjanje na Majskem sejmu Železnodobno ustvarjanje na Majskem sejmu 
rastlin, tradicionalni prireditvi Botaničnega vrta 
Univerze v Mariboru (Pivola 90a, Hoče).

Četrtek, 31. maj in četrtek 7. junij 2018 
Dan odprtih vrat na arheološkem najdišču 
Čreta nad Slivnico. 
Ogled arheoloških izkopavanj in strokovno 
vodstvo po najdišču.
Zbirno mesto pred dvorcem Slivnica pri Zbirno mesto pred dvorcem Slivnica pri 
Mariboru ob 10. in 14. uri.  

Maj/junij 2018 
Kulturna in naravna dediščina gozdov.
Mednarodno strokovno srečanje (v sodelovanju 
z Zavodom za gozdove Slovenije).

Junij 2018 
Strokovna ekskurija Strokovna ekskurija za učence osnovnih šol iz  
Hoč in Slivnice po arheoloških najdiščih na 
obronkih Pohorja (Poštela nad Razvanjem, 
Pivola in Čreta nad Slivnico).

Nedelja, 3. junij 2018 
Tek pod Pohorjem - 10 km tek v organizaciji 
Občine Hoče-Slivnica.

1515. junij 2018 
Interpretacija in promocija arheološke 
dediščine. Teorija, praksa in priložnosti.
Mednarodno strokovno srečanje (v sodelovanju 
z Društvom za interpretacijo dediščine 
Slovenije, Zlata kanglica)


